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Gumové koberečky a ochranná vana do kufru
Vyhřívaná přední sedadla 
Park Assist Pro paket:

 – Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
 – Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
 – Přední a zadní parkovací asistent
 – Kamera parkovacího asistenta 

IntelliSafe Assist (adapt. tempomat ACC, vč. asist. pro jízdu v kolonách a semiaut. řízení Pilot Assist)
Aut. dvouzónová klimatizace vč. Clean Zone + chlazená schránka v palubní desce
Navigační systém Navi Pro
Elektricky ovládané sedadlo řidiče s pamětí

18” kola z lehké slitiny s 5 paprsky, stříbrná Silver, pneumatiky 235/55 R18

3ramenný kožený volant s dekorativním obložením v provedení Uni Deco - barevně sladěn s interiérem

Automatická jednozónová klimatizace s vnitřní recirkulací ECC, obsahuje systém CleanZone - automatické pokročilé čistění 

vzduchu ve voze AQS, s multifiltrací a indikací aktivní funkce na centrálním displeji; programovatelně s funkcí vyvětrání před odjezdem 

a možností aktivace prodloužení doby doběhu topení, pokud zůstanete ve voze během parkování

Dekorativní hliníkové obložení interiéru Urban Grid

Elektricky nastavitelná bederní opěrka s možností nastavení ve 4 směrech, přední sedadla

Funkce Eco (modifikace systému Start-Stop, Eco klima, fce plachtění Eco-Coast kdy nad 65 km/h aut. převodovka v poloze D nebrzdí 

motorem – naopak volně dojíždí setrvačností na volnoběh

Háčky na oblečení umístěny vyjímatelně v kotvení bezpečnostní sítě pro oddělení zav. prostoru nad zadními dveřmi a B-sloupcích (4x)

Integrované střešní ližiny z eloxovaného hliniku v hedvábně saténovém provedení

Kryt zavazadlového prostoru, s možností uložení pod podlahou

Loketní opěrka vzadu, s držáky nápojů

Manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce výškově a podélně

Nastavení jízdních režimů - umožňuje pomocí cetnrálního dotykového displeje jednoduše měnit společné nastavení pro motor, 

převodovku, brzdy, posilovač řízení a odpružení kol a světlé výšky vozu

Osvětlení interiéru střední úrovně - zahrnuje osvětlení prostoru pro nohy, vpředu (vč. okolí), schránky spolujezdce v palubní desce, 

zavazadlového prostoru, kosmetických zrcátek, náladové osvětlení pro 1. řadu

Plastové lišty dveřních prahů VOLVO (vpředu)

Přední nárazník se spodním krytem v leskle stříbrném provedení

Progresivní el. posilovač řízení s proměnlivou charakteristikou v závisloti na rychlosti

Sedadla Dynamic v kombinaci textil/vinyl

Schránka na odpadky opatřená víčkem - přímo před středovou loketní opěrkou, lze vyjmout a vysypat do koše mimo vůz (pouze pro 

verze s automatickou převodovkou)

Standardní typ zadního nárazníku, jeho spodní část v leskle stříbrném provedení

Úložná přihrádka (pod podlahou zavazadlového prostoru) s 2x háčky na nákupní tášky po stranách

Uživatelské rozhraní SENSUS Connect s 9“ dotykový displejem středové konzole, zahrnuje:

Audiosystém „High Performance“, 8 kanálový zesilovač o výkonu 250W; 8 reproduktorů: pod čelním sklem 1x širokopásmový 

reproduktor (100 mm); 1x unikátní bas.reprodukor Air Woofer (200mm) umístěný centrálně vpředu za palubní deskou (ne na úkor

úložných kapes před. dveří); v každém z předních sloupků 1x výškový reproduktor (19 mm); v každých z předních dveří 1x středopásmový 

reproduktor (100 mm); v každých ze zadních dveří 1x středopásmový reproduktor (80 mm);

VCCR si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího oznámení.



Volvo XC40 Flexi Care
Varianta výbavy Premium

Sdílení přes Wi-Fi / Bluetooth - datové párování s chytrým telefonem, internetové rádio, internetové aplikace, USB-A vpředu

USB-C vstup v zadní části středového tunelu, HF Bluetooth, Audio Streaming, elektronický návod k obsluze vozu

Volvo On Call s funkcí Carsharingu – možnost sdílet vůz s ostatními prostřednictvím digitálního klíče (tzv. RED KEY).

Obsahuje systém aut. nouzového volání v případě nehody, volání asistenční služby v nouzi na cestě, k dispozici aplikace do mobilního 

telefonu pro vzdálené ovládání a monitorování vybraných funkcí vozu, slot na datovou P-SIM pro stálou konektivitu vozu a Wi-Fi hotspot  

ve voze.

Podrobné informace o systému VOC naleznete zde: (http://ipaper.ipapercms.dk/Volvocars/CZ/volvooncallczcs/).

Výklopný háček víka schránky v palubní desce - pohodlné řešení častého problému kam odložit tašku

Zadní parkovací asistent

Znak motoru, modelu a pohonu všech kol AWD pro příslušné motorizace
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